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Abast ISO 9001

Disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió de la qualitat,
mediambiental, de la prevenció de riscos laborals, protecció
de dades, seguretat alimentària i de la qualitat i
competència tècnica en laboratoris clínics.

(ER-0772/2013)

Abast ISO 27001

Els sistemes d'informació que donen suport a les activitats
de disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió i el disseny,
desenvolupament i comercialització de programari de
sistemes de gestió d'acord amb la declaració d?aplicabilitat
vigent.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Sanitat
Grup ACMS Consultors Barcelona està oferint aquest Servei d'Assessorament. Si desitja conèixer més detalladament la
gestió de la norma ISO 20387:2018, empleni el formulari de contacte i els nostres experts contactaran per a
assessorar-los.

Què aporta la norma 20387 pels biobancs?
La norma d'acreditació ISO 20387:2018 ?Biotechnology-Biobanking. General Requirements for Biobaning?, està orientada
per garantir els Sistemes de Gestió de la Qualitat als Biobancs.
La norma ISO 20387 pels Biobancs garanteix els requisits dels usuaris a més de la adequada competència dels
professionals que desenvolupen l'activitat en el Biobanc.
Addicionalment, destaca la correcta gestió de la informació, garantint una distribució eficaç i posada a la disposició de
mostres i informació relacionada amb elles.
Contempla la documentació dels processos d'admissió de la línia de recerca per la col·lecció de mostres, la donació,
recepció, processament, i emmagatzematge de la mostra.
La norma ISO 20387:2018 pels Biobancs contempla el seguiment dels riscos i oportunitats, la qualitat de les dades, la
seva traçabilitat i la confidencialitat de la informació.
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GRUPOACMS Sanitat
Ens definim com una companyia consultora
independent amb l'objectiu fonamental qual
és subministrar serveis de consultoria en les
àrees de Gestió empresarial, que representin
per al client una solució excel·lent, que
satisfaci les seves necessitats explícites o
implícites, tingui en compte les regulacions i
normes aplicables, i compleixi els objectius
de termini i cost establerts.

Madrid
C/Campezo 3, nave 5 28022 Madrid
Tfno.: (+34) 91.375.06.80

Burgos
Edificio Centro de Empresas,73 09007 Burgos
Tfno.: (+34) 947 041 645

Toledo
Avda. Castilla La Mancha 40 45003 Toledo
Tfno.: (+34) 925.28.21.81

Barcelona
C/Plaça Universitat 3 08007 Barcelona
Tfno.: (+34) 93.013.19.49
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